
Ata da 3ª Reunião Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto 
de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às dez horas e quinze minutos, 

na sala seiscentos e dezoito do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Avenida Athos da Silveira Ramos, 149, Edifício do Centro de Tecnologia, 

Bloco A, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, reuniu-se sob a 

presidência do Chefe do Departamento, Prof. Roberto de Barros Faria, e os seguintes 

professores: Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco 

Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, 

Luiza Cristina de Moura, Marciela Scarpellini, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel 

Salles, Roberto de Barros Faria, Rosa Cristina dias Peres e Sérgio de Paula Machado. 

Informes: 1. Relato da conversa com o Diretor da Escola de Química. O Chefe do 

Departamento relatou a conversa com o Prof. Osvaldo, Diretor da Escola de Química e 

o Prof. Ladimir, Chefe do Departamento de Processos Inorgânicos, na presença da 

Profa. Rosa Cristina Dias Peres. Dessa conversa, seguida de visita as futuras instalações 

do laboratório da Profa. Ana Maria Rocco, ficou claro que o laboratório já está com a 

sua estrutura de obras civis prontas, mas que ainda faltam todas as instalações elétricas e 

hidráulicas, além de uma cobertura. Parte dessas instalações estão sendo licitadas pelo 

Centro de Tecnologia, mas não há qualquer previsão de conclusão das obras. 2. Obras 

nos laboratórios. O Chefe informou sobre o andamento das obras de reforma nos 

laboratórios de graduação, 631 e 639, comentando que as obras já estavam praticamente 

terminadas, faltando porém a instalação dos armários. 3. Obras na sala 634. O Chefe 

informou sobre o andamento das obras na sala 634 que abrigará o espectrômetro 

Raman, atualmente no laboratório 632. 4. Novo padrão das tomadas elétricas. O Chefe 

informou que as obras de reforma dos laboratórios 631 e 639 incluíram a troca das 

tomadas elétricas para o padrão novo brasileiro. Informou também que todos os 

equipamentos estão tendo as suas tomadas trocadas, de forma que aqueles de 127 V 

estejam dotados de tomadas com pinos mais grossos, a fim de impedir a conexão com 

as tomadas de 220 V, que só aceitam pinos finos. 5. Inexistência de apoio multimídia 

nas salas de aula da Faculdade de Farmácia. O Chefe informou sobre as dificuldades 

que diversos professores do Departamento tem enfrentado ao ministrar aulas naquela 

unidade. Abrindo a palavra para os presentes, vários docentes reclamaram não só a falta 

de materiais didáticos modernos mas também das instalações das salas de aula com a 

presença de lixo não recolhido e o fato da Secretaria de Graduação encerrar suas 

atividades às 20 hs quando as aulas vão até mais tarde. Ficou acertado que o Chefe 

buscaria que as aulas para a Faculdade de Farmácia fossem dadas exclusivamente nas 

instalações do CT/CCMN. 6. Lotação e localização do Prof. Antonio Carlos de Oliveira 

Guerra. O Professor Antonio Carlos comentou sobre o andamento do seu processo para 

lotá-lo no Departamento. 7. Reuniões Didáticas e Científicas. O Chefe ressaltou a 

importância dessas reuniões e marcou para o dia 13/5 a primeira dessas reuniões, cujo 

tema será a aula demonstrativa de teoria atômica, com apresentação das ampolas de 

descarga em gases. 8. Política de coleta e tratamento de rejeitos – atuação de monitores. 

Este informe foi postergado para uma próxima reunião. 9. Conferência do Prof. 

Lawrence Que Jr.: O Chefe ressaltou o nível científico deste palestrante e conclamou os 

colegas a comparecerem à sua conferência no dia 20/5, às 15 hs. 10. Substituição do 



Chefe do Departamento: O Chefe informou que em face da sua aprovação no concurso 

de Professor Titular, uma vez que ocorre mudança de quadro, ele está solicitando sua 

aposentadoria e a sua exoneração do cargo de Chefe do Departamento, devendo em 

breve ser substituído pela Profa. Rosa Cristina, atual Substituta Eventual do Chefe do 

Departamento. 11. Polo de Química: O Chefe abriu a palavra para os docentes 

comentarem sobre o projeto do Polo de Química. Vários professores se manifestaram 

descontentes sobre diferentes aspectos desse projeto: ocupação de espaços de gabinetes 

e de laboratórios em função das áreas de atuação e não pelos departamentos; gabinetes 

com vários professores com área reduzida; inexistência de professores do DQI na 

comissão que está elaborando o projeto; distribuição de salas de aula, laboratórios de 

pesquisa, laboratórios de graduação e gabinetes de forma muito dispersa; falta de uma 

separação clara para os laboratórios de risco; falta de uma casamata para abrigar 

produtos perigosos. Ficou acertado também que se buscaria uma reunião com a Diretora 

do IQ para buscar maiores esclarecimentos sobre este projeto. Deliberações: 1. 

Aprovação de atas. Retirado de pauta. 2. Afastamento do País do Prof. Marcelo Maciel 

Pereira. O Chefe apresentou o pedido do referido professor para participar da XI 

Conferência Internacional de CO2, a se realizar em Dijon, na França, e para realizar 

trabalho de pesquisa na Universidade de Estrasburgo e na Universidade de Bolonha, no 

período de 01/06 a 01/07/2011. Aprovado por unanimidade. 3. Afastamento do País da 

Técnica Ana Paula Sodré da Silva Estevão. O Chefe apresentou a solicitação da referida 

técnica para participar da XI Conferência Internacional de CO2, a se realizar em Dijon, 

na França, e para realizar trabalho de pesquisa na Universidade de Estrasburgo e na 

Universidade de Bolonha, no período de 01/06 a 01/07/2011. Aprovado por 

unanimidade. 4. Afastamento do País do Prof. Jean Guillaume Eon. O Chefe apresentou 

a solicitação do referido professor para realizar trabalhos em colaboração com o Prof. 

Massimo Nespolo do Laboratório de Cristalografia, Ressonância Magnética e 

Modelagens da Universidade de Nancy, França, no período de 01 a 31/07/2011. 

Aprovado por unanimidade. 5. Banca de Progressão Horizontal do Prof. Luiz Fenando 

Brum Malta: O Chefe apresentou a solicitação do  referido professor para a progressão 

de Adjunto 1 para Adjunto 2 e passou para a etapa de indicar a Banca para avaliar esta 

solicitação. Através de escrutínios individuais a Banca escolhida ficou assim 

estabelecida: Prof. Juan Omar Machuca Herrera, Prof. Sérgio de Paula Machado e Prof. 

Marcos Dias Lopes (IMA). 6. Banca de Progressão Horizontal da Profa. Luiza Cristina 

de Moura. O Chefe apresentou a solicitação da referida professora para progressão em 

série de Adjunto 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 4. Em seguida, propôs que fosse 

empregada a mesma banca que acabara de ser aprovada para a avaliação da progressão 

horizontal do Prof. Luiz Fernando. Posto em votação, esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. 7. Homologação do resultado do Concurso para Professor Titular do DQI: 

O Chefe informou o resultado do referido concurso no qual foi aprovado o candidato 

único, Prof. Roberto de Barros Faria. Posto em votação o resultado foi homologado por 

unanimidade. 8. Convocação da candidata Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva 

para ocupar a segunda vaga de concurso para Professor Adjunto em Química de 

Coordenação. O Chefe informou que, conforme o Art. 19 do Decreto Decreto N° 6.944, 

de 21 de agosto de 2009, “A escolaridade mínima, e a experiência profissional, quando 

exigidas, deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo ou emprego, vedada a 

exigência de comprovação no ato da inscrição no concurso público ou em qualquer de 



suas etapas, ressalvado o disposto em legislação específica.” Informou também que 

procurou os Professores que haviam questionado, na Congregação, a aprovação da 

referida candidata pelo fato dela não ter defendido sua tese antes da realização do 

concurso e esclareceu a eles que com base neste decreto não houve qualquer 

irregularidade por parte nem da banca e nem do departamento. Dessa forma, o Chefe 

solicitou que o departamento se manifestasse quanto à convocação da referida candidata 

para ocupar a segunda vaga de Química de Coordenação. Posto em votação, a 

convocação da referida candidata foi considerada correta, por unanimidade. O Chefe 

informou então que informaria á Sra. Diretora do IQ sobre esta concordância do 

Departamento. 9. Alteração do horário da Química Geral II, noturna, da Faculdade de 

Farmácia para ser ministrada em um só dia. Retirado de pauta. 10. Abertura de Edital 

para  Professor Visitante na área de Espectroscopia Vibracional. Retirado de pauta. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, às doze horas , e, para constar, eu, 

Roberto de Barros Faria, lavrei a seguinte ata, que vai por mim assinada. 

 

 

------------------------------------------ 

Prof. Roberto de Barros Faria 

Chefe do DQI/IQ/UFRJ 

 

 


